อากรแสตมป์
10 บาท
(กรณีมอบอํานาจ)

แบบคําขอลงทะเบียนรั บโอนหลักทรั พย์

วันที'................................................
เรียน นายทะเบียนหลักทรัพย์ กองทุนรวม/บริษัท..........................................................................................................................................................................................................
โปรดดําเนินการลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์ โดยมีข้อมูลการโอน / รับโอนหลักทรัพย์ ดังนี 
ข้ อมูลผู้โอนหลักทรั พย์
 ชื!อผู้ถือหลักทรัพย์ ........................................................................................................................................บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบคุ คล เลขที'...............................................................
โทรศัพท์............................................เลขที'ใบหน่วยลงทุน/เลขที'ใบหุ้น.........................................................................................................................รวมจํานวน......................................................................หน่วย/หุ้น
ข้ อมูลผู้รับโอนหลักทรั พย์
 ชื!อผู้รับโอนหลักทรัพย์ .................................................................................................................................บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบคุ คล เลขที'........................... .....................................
สัญชาติ.………………....…อาชีพ........................................ที'อยูส่ ําหรับการจัดส่งเอกสาร.................……………………………….…..………………………………………………….…………….…..…………….. .........
รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์บ้าน.............................โทรศัพท์ที'ทํางาน......................................โทรศัพท์เคลื'อนที'....................................... โทรสาร…………….…….. อีเมล์.........................................................
 จํานวนหลักทรัพย์ ท! ีรับโอน จํานวน...........................................................หน่วย/หุ้น ตัวอักษร ...................................................................................................................................................................หน่วย/หุ้น
 การดําเนินการ  ประทับตรารับรองการโอนบนใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม  ออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ จํานวน 1 ฉบับ
 ออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ แยกเป็ น  ฉบับละ........................................หน่วย/หุ้น จํานวน.................ฉบับ  ฉบับละ ....................................หน่วย/หุ้น จํานวน....................ฉบับ
 การรับใบหลักทรัพย์ ท! ีรับโอน โปรดเลือก  รับที'บริ ษัท ศูนย์รับฝากฯ  ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที'อยู่ในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
 รับที'บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์
 กรณีหลักทรั พย์ ท! ีรับโอนเป็ นประเภทหน่ วยลงทุน มีความประสงค์ให้ นายทะเบียนหลักทรัพย์  หักภาษี ณ ที'จ่าย  ไม่หกั ภาษี ณ ที'จ่าย
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าได้ รับโอนหลักทรัพย์มาโดยสุจริ ตและชอบด้ วยกฎหมาย หากการลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ให้ แก่ข้าพเจ้ าก่อให้ เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ นแก่บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“บริ ษัท
ศูนย์รับฝากฯ”) ไม่วา่ ด้ วยประการใด ๆ ข้ าพเจ้ ายอมรับผิดและชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้ วน
ทั งนี  หากข้ อมูลในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์กลางของข้ าพเจ้ าไม่ตรงกับข้ อมูลที'ระบุข้างต้ น ข้ าพเจ้ าตกลงให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากฯ ใช้ ข้อมูลของข้ าพเจ้ าในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์กลางเป็ นข้ อมูลในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ของบริ ษัทนี 
หากบริ ษัท ศูนย์รับฝากฯ ยังไม่มีข้อมูลของข้ าพเจ้ าในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์กลาง ข้ าพเจ้ าตกลงให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากฯ ใช้ ข้อมูลที'ระบุข้างต้ นเป็ นข้ อมูลของข้ าพเจ้ าทังในบริ

ษัทนี  และในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์กลางต่อไป ทังนี
 จนกว่า
ข้ าพเจ้ าจะขอแก้ ไขข้ อมูลดังกล่าวต่อบริ ษัท ศูนย์รับฝากฯ
กรณีผ้ ูรับโอนหลักทรั พย์ มีความประสงค์
ลงชื'อ........................................................................................ผู้รับโอน ลงชื'อ...............................................................พยาน ขอออกใบหลักทรัพย์ ฉบับใหม่ ต้ องมีพยาน
ลงลายมือชื!อเป็ นพยาน

( .......................................................................................)

(............................................................)

กรณีผ้ ูรับโอนหลักทรั พย์ มอบอํานาจให้ บุคคลอื!นดําเนินการแทน ต้ องลงลายมือชื!อในช่ องลงชื!อผู้รับโอนและผู้มอบอํานาจ
ข้ าพเจ้ า ขอมอบอํานาจให้ .........................................................................................บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
เลขที'.......................................................ดําเนินการ  ยื'นแบบคําขอฯ  ยื'นแบบคําขอฯ และรับใบหลักทรัพย์ แทนข้ าพเจ้ า
ลงชื'อ.....................................................................ผู้มอบอํานาจ ลงชื'อ........................................................ผู้รับมอบอํานาจ
(...................................................................)
(……………..……………….….…) โทร..............................

เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียด ด้ านหลังแบบคําขอฯ 
สําหรั บเจ้ าหน้ าที!
วันที'..........................................เลขที'รายการ..................................... ผู้ตรวจรับ..............................
ได้ ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริ งแล้ ว ลงชื'อ............................................เจ้ าหน้ าที'

เอกสารประกอบแบบคําขอลงทะเบียนรั บโอนหลักทรั พย์
1. แบบคําขอลงทะเบียนรั บโอนหลักทรั พย์ กรอกรายละเอียด พร้ อมลงลายมือชื'อผู้รับโอนหลักทรัพย์อย่างถูกต้ องครบถ้ วน
2. ใบหลักทรั พย์ ฉบับจริ ง โดยด้ านหลังใบหลักทรัพย์ ผู้ถือหลักทรัพย์ลงชื'อสลักหลังในช่องผู้โอน และผู้รับโอนลงชื'อสลักหลังในช่องผู้รับโอน
(การยืนยันการโอนหลักทรั พย์ ต้องนําบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริ งของผู้ถือหลักทรั พย์ (ผู้โอน)และผู้รับโอน มาแสดงด้ วย)
3. เอกสารแสดงตน ตามประเภทของบุคคล (บุคคลประเภทอื'น ๆ สามารถดูรายละเอียดได้ จาก www.tsd.co.th หรื อ สอบถามศูนย์บริ การข้ อมูล 0-2229-2888)

ประเภทบุคคล

เอกสารประกอบแบบคําขอ

หมายเหตุ

บุคคลธรรมดา
-สัญชาติไทย

- บัตรประจําตัวประชาชน ฉบับจริ งและสําเนา ลงลายมือชื'อรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัตร
(บัตรไม่หมดอายุ)
 กรณีผ้ ลู งลายมือชื'อเป็ นพยาน
- แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ลงลายมือชื'อรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัตร
(บัตรไม่หมดอายุ)

1. กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริ งได้
2. กรณีสง่ เอกสารมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
โปรดแนบเอกสารเพิ'มเติม
- หนังสือรับรองสําเนารายการเกี'ยวกับบัตรประจําตัวประชาชนที'ออกโดยสํานักงานเขต/อําเภอ ฉบับจริ ง
(อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร)

บุคคลธรรมดา
-สัญชาติอ! ืน

- ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง ฉบับจริงและสําเนา ลงลายมือชื'อรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของ
เอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
 กรณีผ้ ลู งลายมือชื'อเป็ นพยาน
- แนบสําเนาใบต่างด้ าวและหนังสือเดินทาง ลงลายมือชื'อรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของเอกสาร
(เอกสารไม่หมดอายุ)

1. กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริ งได้
2. กรณีสง่ เอกสารมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
สําเนาหนังสือเดินทาง ต้ องให้ เจ้ าหน้ าที' Notary Public รับรองความถูกต้ องของสําเนาหนังสือเดินทาง
และให้ สถานทูตไทยหรื อกงสุลไทยรับรองลายมือชื'อและประทับตราเจ้ าหน้ าที' Notary Public ด้ วย
 การรับรองเอกสารต้ องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที'ยื'นแบบคําขอต่อนายทะเบียน

นิติบุคคล
-สัญชาติไทย

1. สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึง' ออกไม่เกิน 1 ปี ) ลงลายมือชื'อรับรองโดยกรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน
2. บัตรประจําตัวประชาชน ฉบับจริ งและสําเนา ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คล
ลงลายมือชื'อรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)

1. กรณีกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลไม่สามารถแสดงบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริ งได้
2. กรณีสง่ เอกสารมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
โปรดแนบเอกสารเพิ'มเติม
- หนังสือรับรองสําเนารายการเกี'ยวกับบัตรประจําตัวประชาชนที'ออกโดย สํานักงานเขต/อําเภอ ฉบับจริ ง
(อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร)

นิติบุคคล
-สัญชาติอ! ืน

1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริ ษัท ซึง' ออกโดยหน่วยงานราชการที'มีอํานาจของประเทศ
ซึง' นิติบคุ คลนัน มีภมู ิลําเนา
2. สําเนาหนังสือรับรองรายชื'อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คล พร้ อมด้ วยเงื'อนไขหรื ออํานาจ
ในการลงนามผูกพัน และที'ตงสํ
ั  านักงานใหญ่ ซึง' ออกโดยเจ้ าหน้ าที'ของนิติบคุ คลนั น หรื อหน่วยงาน
ราชการที'มีอํานาจของประเทศ ที'นิติบคุ คลนั นมีภมู ิลําเนา
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรื อหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนั น
ซึง' รับรองความถูกต้ องโดยเจ้ าของเอกสาร

กรณีเอกสารได้ จดั ทําหรื อรับรองความถูกต้ องในต่างประเทศ ต้ องดําเนินการ ดังนี 
1. ให้ เจ้ าหน้ าที' Notary Public หรื อหน่วยงานราชการที'มีอํานาจในประเทศที'ได้ จดั ทําเอกสาร
หรื อรับรองความถูกต้ อง ทําการรับรองลายมือชื'อผู้จดั ทําหรื อผู้ให้ คํารับรองความถูกต้ องของเอกสารนัน
และประทับตราเจ้ าหน้ าที' Notary Public หรื อหน่วยงานราชการนันด้
 วย
2. ให้ สถานทูตไทยหรื อสถานกงสุลไทยในประเทศที'ได้ จดั ทําเอกสาร หรื อรับรองความถูกต้ องรับรอง
ลายมือชื'อและตราประทับของเจ้ าหน้ าที' Notary Public หรื อหน่วยงานราชการที'มีอํานาจตามข้ อ 1. ด้ วย
การรับรองเอกสารต้ องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที'ยื'นแบบคําขอต่อนายทะเบียน

